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เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์

(4 กรกฎาคม 2564)





องค์ประธานสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์มพีระปณธิานอนัแน่วแน่ทีจ่ะแก้ปัญหา

ด้านการสาธารณสขุของประเทศ โดยการรวบรวมสรรพก�าลงัจากทกุฝ่ายท้ังภาครฐั

และภาคเอกชน ในการด�าเนินงานทรงก่อตั้ง “มูลนิธิจุฬาภรณ์” ขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2529 

เพื่อทรงน�าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแก้

ปัญหา รวมถึงการดูแลสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสท่ัวประเทศ และ

โปรดเกล้าฯ ให้ “สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์” ซึ่งทรงก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2530 เป็น 

แกนน�าในการศึกษาและวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล โดยอาศัยการบูรณาการทาง

วิทยาศาสตร์ในโครงการวิจัยด้านต่างๆ เพื่อน�าไปสู่การวินิจฉัย การป้องกัน และ

รักษาโรค ทั้งนี้ ทรงด�าเนินการวิจัยในฐานะองค์ผู้อ�านวยการห้องปฏิบัติการวิจัย

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และห้องปฏิบัติการวิจัยสารเคมีก่อมะเร็ง โดยมีผลงาน 

ที่ได้ทรงค้นคว้าวิจัยเป็นพื้นฐานส�าคัญไปสู่การค้นพบสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ 

โดยเฉพาะโรคมะเร็งท่ีเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทย พร้อมท้ัง 

ได้พระราชทานพระนโยบายให้มีการน�าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั่วไป โดยสนับสนุนการพัฒนาด้าน 

การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศเป็นหัวใจหลักส�าคัญด้วย เพ่ือน�าไปสู ่

การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 

พระกรุณาธิคุณเพื่อการสาธารณสุขไทย

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีพระประสงค์ให้ปวงชนชาวไทยมีชีวิตท่ีร่มเย็นเป็นสุขอยู่เสมอ  

และทรงตระหนักดีว่า ส่ิงส�าคัญประการหน่ึงที่จะท�าให้ชีวิตเป็นสุข คือ “การมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ” จึงทรงมี 

ความห่วงใยในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บของราษฎร และโปรดการทรงงานหลากหลายด้านที่จะช่วยเหลือ

ราษฎรให้ห่างไกลอันตรายจากโรคภัย หรือหากเกิดการเจ็บป่วยขึ้นแล้ว ย่อมสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยให้สามารถต่อสู้กับ 

โรคภัย และมีชีวิตยืนยาวได้อย่างมีคุณภาพ

b พระเมตตาเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน b
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ด้วยพระนโยบายนี้ ได้น�าไปสู่งานวิจัยในหลากหลายด้านที่เกี่ยวกับ 

การป้องกนัและรกัษาโรค กระท่ังด�าเนนิไปสู่การก่อตัง้ศนูย์วิจยัศกึษาและบ�าบดั

โรคมะเร็ง และศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ รวมถึงความก้าวหน้าของงานพัฒนา

ด้านการแพทย์และสาธารณสขุอืน่ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลจฬุาภรณ์ ศนูย์ไซโคลตรอน

และเพทสแกนแห่งชาติ และศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ซึ่งต่อมา

ได้แยกออกจากมลูนธิิจฬุาภรณ์เป็นราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์  และมฐีานะเป็นสถาบนั

อุดมศึกษาในก�ากับรัฐ หน่วยงานในพระด�าริเหล่านี้ ล้วนมุ่งปฏิบัติงานค้นคว้าวิจัย 

เพื่อการดูแลสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ทรงศึกษาและค้นคว้าวิจัยปัญหา

ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพท้ังโดยตรงและทางอ้อม และทรงน�าให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

ก้าวไกลไปสู่ผลส�าเร็จของงานวิจัยวิทยาศาสตรเ์พื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนนานัปการ ด้วยทรงมุ่งหวัง 

ที่จะให้การพัฒนางานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถน�ามาประยุกต์ใช้

ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ด้านยารักษาโรค ศึกษาวิจัยสารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีฤทธิ์ 

ทางยา เพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน  

และวัณโรค รวมไปถึงศึกษาวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุขึ้นเอง เพ่ือลดการพ่ึงพา 

ยาน�าเข้าจากต่างประเทศ และช่วยให้ผูป่้วยสามารถเข้าถงึยาทีม่ปีระสทิธภิาพได้

ในราคาที่ไม่แพง ตลอดจนเป็นการสร้างพื้นฐานส�าคัญ ในการพัฒนาบุคลากร 

ท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่น�าไปสู่ความม่ันคงและความเจริญก้าวหน้า 

ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศึกษากลไกการเกิดโรค  

การพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยให้ได้ผลรวดเร็ว แม่นย�า เพื่อประเมิน 

อัตราความเสี่ยงของโรค ป้องกันการเกิดโรคและเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการรักษา เช่น โครงการมะเร็งตับและท่อน�้าดี (TIGER-LC) โดย 

ความร่วมมือกับหน่วยงานไทยและต่างประเทศ เป็นต้น

ด้านมลพิษในสิ่งแวดล้อม ศึกษาผลกระทบต่อ

สุขภาพอนามัยจากการได้รับมลพิษในสิ่งแวดล้อม เช่น การได้รับ

สารก่อมะเรง็จากควันเสยีรถยนต์ ควนัพิษจากธูป การปนเป้ือนของ

มลพิษลงสูแ่หล่งน�า้ การได้รบัสารหนใูนเด็กต้ังแต่อยู่ในครรภ์มารดา 

เป็นต้น รวมทัง้ปัจจยัการเกดิพษิ และการพฒันาเทคนคิใหม่ๆ เพือ่

ตรวจสอบสารพิษหรือความเป็นพิษที่เกิดขึ้น

ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ศึกษาวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของ

ผลผลิตจากเกษตรและอุตสาหกรรม เช่น การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกสมุนไพร 

ฟ้าทะลายโจรในระยะต่างๆ ให้ได้สารสกัดที่มีคุณภาพส�าหรับแปรรูปเป็นยาและ

เวชภัณฑ์ การสกัดหัวน�้าหอมบริสุทธิ์จากดอกมหาหงส์และกุหลาบมอญ เป็นต้น
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หน่วยแพทย์ มูลนิธิ พอ.สว.

องค์ประธานสถาบันวิจัย

จุฬาภรณ์ยังทรงด�าเนินงาน 

เพื่อสุขภาพท่ีดีของประชาชน 

ทั่วประเทศ ในฐานะองค์ประธาน

กิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสา

ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ศ รี น ค ริ น ท ร า  

บรมราชชนนี (พอ.สว.) ได ้ 

ทอดพระเนตรถึงความทุกข์ยาก

จากสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ส่งผลต่อสุขภาพ โดยเฉพาะในชนบทท่ีห่างไกลและ

กันดารทุกภูมิภาค ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิ พอ.สว. 

และหน่วยแพทย์พระราชทานจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการ

ทางการแพทย์ ทั้งการรักษาและป้องกันโรค ตลอดจนโปรดให้นักวิจัยของ 

สถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ไปร่วมปฏบิตังิานในพืน้ที ่โดยเกบ็รวบรวมข้อมลูพืน้ฐานและ

เชิงลึกหลากหลายด้านของผูป่้วย เช่น การประกอบอาชพี สุขอนามยั สภาพแวดล้อม 

และประวัติทางพันธุกรรม ตลอดจนข้อมูลด้านสาธารณสุขและอุบัติการณ์การเกิดโรค 

และน�ามาวิเคราะห์ถึงกลไกส�าคัญและปัจจัยเสี่ยงท่ีท�าให้เกิดความเจ็บป่วย 

ของประชาชน เพ่ือน�าไปตัง้สมมตฐิานส�าหรบัการศกึษาวจิยัในระดบัห้องปฏบิตักิาร

ต่อไป และหาแนวทางลดปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น

ในทุกพื้นที่กันดารที่ ได ้ เสด็จเยือน ยังทรงน�า 

มูลนิธิจุฬาภรณ์มาร่วมปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนด้วย เพื่อพระราชทานการสงเคราะห์แก่ผู้ป่วย

ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสต่างๆ อาทิ ดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 

ท่ีทรงรับไว้ในพระอนุเคราะห์ เพ่ือให้ได้รับการรักษาที่ดีที่สุด 

และมอบเงินพระราชทานเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นในระหว่าง

การรักษา รวมถึงเงินอุปการะเลี้ยงดูหรือมอบทุนการศึกษา 

ให้แก่ครอบครัวของผู้ป่วยด้วย นับได้ว่าเป็นการพระราชทาน

ความช่วยเหลืออย่างรอบด้านแก่ประชาชนผู ้เดือดร้อน 

อย่างแท้จริง
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พระกรุณายังครอบคลุมถึงพื้นที่ในชุมชนโดยรอบ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้แก่ ชุมชนแนวคลองเปรมประชากร

และชุมชนใกล้เคียง ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ก่อนวัยเรียน เขตหลักสี่ โปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ส�ารวจ

ความต้องการของชุมชนในด้านสุขภาพ เพื่อพระราชทานยา

และอปุกรณ์ปฐมพยาบาลต่างๆ ทีจ่�าเป็น อนัเป็นการบรรเทา

ความเดือดร้อนในเบื้องต้น ด้วยมีพระประสงค์ที่จะให้

ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 

ในยามภาวะปกติ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ยังสนพระทัยท่ีจะดูแลไปถึงสถานพยาบาลหรือชุมชน 

แห่งใดที่มีความขาดแคลนยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่จ�าเป็นต่างๆ จะมีรับสั่งให้มูลนิธิจุฬาภรณ์

จัดหาและพระราชทานในทันที ดังเช่น พระราชทานเครื่องดมยาสลบ ชนิด Desflurane Flow-ic20 แก่โรงพยาบาลหลายแห่ง 

รวมถึงโรงพยาบาลสัตว์ ซึ่งเครื่องมือนี้มีความทันสมัยและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการรักษาโดยการผ่าตัดส�าหรับผู้ป่วย  

และสัตว์ที่เจ็บป่วยด้วย 

การบรรเทาทุกข์

น�้าพระทัยเป็นที่ประจักษ์ชัดเช่นกัน ในสถานการณ์ที่ประเทศต้องประสบ

กบัภยัธรรมชาต ินอกจากจะมรัีบส่ังให้สถาบนัวิจัยจฬุาภรณ์ซึง่เป็นหน่วยงานภายใต้

มูลนิธิจุฬาภรณ์น�าถุงยังชีพพระราชทานไปช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนอย่าง 

ทันท่วงทีแล้ว ยังมีพระเมตตาเสด็จไปยังพื้นที่ความเสียหายเพ่ือพระราชทานก�าลังใจ

ด้วยพระองค์เอง พร้อมท้ังทรงพระกรุณาโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทาน 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมให้บริการตรวจสุขภาพ และมูลนิธิจุฬาภรณ์ไปให ้

การช่วยเหลือดูแลผู้เดือดร้อนด้านต่างๆ ด้วย 

การบริจาคเครื่องมือแพทย์
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b พระเมตตาเผื่อแผ่ยังสรรพสัตว์ b

องค์ประธานสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์มไิด้ทรงดแูลเพยีงสขุภาพของประชาชนเท่าน้ัน 

แต่ยังทรงเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการดูแลช่วยเหลือสัตว์เล้ียง และการป้องกัน 

โรคภัยต่างๆ ที่ติดต่อจากสัตว์มาสู่คน และมีพระประสงค์ที่จะช่วยเหลือบรรดาสัตว์ 

ที่เจ็บป่วย ให้รอดพ้นจากความทรมานหรือลดอัตราการเสียชีวิตลง ด้วยพระเมตตา 

และพระจริยวัตรที่อ ่อนโยนได้พระราชทานทุนทรัพย์และสละเวลาส่วนพระองค ์

ในการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือสัตว์หลากหลายโครงการ 

“ . . . ห ากประชาชนไ ด้ รับความรู้ 

ในการดูแลสัตว์เล้ียงและสุขภาพอนามยั 

ของตวัเองอย่างถกูต้อง กจ็ะช่วยลดการเกิด

โรคภยัต่างๆ ได้…

...เพราะหากประชาชนมีสุขภาพทีดี่ 

 กส็ามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสขุ”

F	 ทรงด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการขับเคล่ือน 
การด�าเนินงาน โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก 
โรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานฯ ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์  
การฉดีวคัซีน ลดการกระจายโรคและควบคุมประชากรสนุขัจรจดั และ
มีพระด�าริให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก่อต้ัง “ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด 
นครชัยบุรินทร์” เป็นศูนย์ต้นแบบการดูแลสุนัขจรจัด การควบคุม 
โรคพษิสนุขับ้า และควบคุมการขยายพนัธ์ุของสนุขัจรจัดอย่างยัง่ยนื 

นอกจากนี ้ยงัทรงงานแบบบูรณาการร่วมกบัภาคเีครอืข่าย
จากองค์กรช้ันน�าของต่างประเทศ จึงท�าให้ประเทศไทยได้รับ
เกียรติจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นศูนย์กลางในการแก้ไข
ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในภูมิภาคเอเชีย ด้วยมีพระปณิธาน 
อนัแน่วแน่ทีจ่ะให้โรคพษิสนุขับ้าหมดไปจากประเทศไทย ซึง่สอดรบั
กับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการก�าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 
ให้หมดไปภายใน พ.ศ. 2573 ตลอดจนยังทรงมีบทบาทในฐานะ  
องค์ผู้น�าในการด�าเนินงานในเวทีระดับนานาชาติอย่างต่อเน่ือง  
โดยเมื่อ พ.ศ. 2561 องค ์การอนามัยโลก (Wor ld Heal th  
Organization-WHO) ยังได้กราบทูลเชิญให้ทรงร่วมในพิธีเปิด 
การประชุม “การขบัเคลือ่นความก้าวหน้าเพือ่ก�าจดัโรคพษิสนุขับ้า” 
(Driving Progress towards Rabies Elimination) ณ สหพันธ์

สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

F	 มพีระด�ารใิห้ราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์ก่อตัง้ “โรงพยาบาลสตัว์
ทิพย์พิมาน” รักษาสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่วยอนาถา ท�าวิจัยด้าน 
การรักษา และออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน

F โปรดเกล้าฯ ให้จัดหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ 
ลงพื้นที่ให้บริการตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงแก่ประชาชน ในการปฏิบัติงาน
ของมูลนิธิ พอ.สว. และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

F ทรงก่อตั้งกองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาสัตว์  
ซึ่งปัจจุบันมีชื่อว่า “มูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว ์
ไร้ท่ีพ่ึง ในพระอปุถมัภ์ฯ” โดยมพีระด�ารใิห้จดัท�าผลติภณัฑ์ของใช้  

“ดร.น�้าใจ” ออกจ�าหน่าย เพื่อช่วยระดมทุนอีกทางหนึ่ง
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 b น�้าพระทัยสู้ภัยโควิด-19 b

ตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งปีที่ทั่วโลกต้องประสบ

กับวิกฤติการณ์จากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ “ไวรัส

โคโรนา 2019” (โควดิ-19) ทีคุ่กคามอย่างรนุแรงต่อสขุภาพ

และส่งผลต่อการด�ารงชีวิตของประชากรโลกอย่างต่อเน่ือง 

และทวีความรวดเร็วในการแพร่เชื้อขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่ง 

มีจ�านวนผู้ติดเช้ือและผู้เสียชีวิตทั่วโลกรวมกันนับไม่ถ้วน 

ส�าหรับประเทศไทยก็ตกอยู่ในภาวะวิกฤตินี้เช่นเดียวกัน แม้ว่า

หน่วยงานทกุภาคส่วนและประชาชนได้ร่วมต่อสู้ในทกุวถิทีาง 

แต่สถานการณ์ยังเป็นท่ีน่าวิตกอย่างมาก เนื่องจากขณะนี ้

ยงัไม่สามารถคาดคะเนได้ว่า การควบคมุการแพร่ระบาดของโรค

จะประสบความส�าเร็จได้อย่างชัดเจนเมื่อใด

จากสถานการณ์ความรุนแรงเช่นนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยประชาชนคนไทยเป็นอย่างมาก นับตั้งแต่ 

เกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสร้ายแรง เมื่อ พ.ศ. 2563 ทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกับพระราชทาน

ความช่วยเหลือด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่องมาเป็นล�าดับ โดยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 พระราชทานพระวโรกาสให้ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล  

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ 

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)  

เข้าเฝ้า 

ในการนี้ มีพระด�ารัสพระราชทานก�าลังใจในการปฏิบัติงานของ ศบค. ทรงพร้อมท่ีจะพระราชทานความช่วยเหลือ 

ในด้านต่างๆ เพ่ือประชาชนอย่างเต็มท่ี รวมถึงทรงแสดงความห่วงใยต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะแพทย์ พยาบาล และ

บคุลากรทางการแพทย์ทีเ่สยีสละเพือ่ร่วมกนัช่วยเหลอืผูป่้วยอย่างน่าชืน่ชม ตลอดจนทรงให้ความส�าคญัในการปฏบิตังิานของ

บุคลากรในทุกภาคส่วนท่ีต้องรับภาระและความเสี่ยงสูงในการเป็นแนวหน้าต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

รวมถึงโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่ชนบทห่างไกลที่ต้องดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
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องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มีพระกรุณาธิคุณในการพระราชทานความช่วยเหลือ

ทั้งด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ยา และเวชภัณฑ์

F พระราชทานความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาล

ต่างๆ โปรดให้ราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์จดัหาเครือ่งช่วยหายใจ 

จ�านวน 10 เครื่อง พระราชทานแก่โรงพยาบาลในต่างจังหวัด 

จ�านวน 5 เครื่อง และส�ารองไว้ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  

อีก 5 เครื่อง เพื่อให้โรงพยาบาลต่างๆ ในกรุงเทพฯ  

และปริมณฑล สามารถขอความอนุเคราะห์และน�าไปใช้ได้ 

ในกรณีที่เครื่องมือไม่เพียงพอต่อจ�านวนผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล 
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องช่วยหายใจ จ�านวน 5 เครื่อง และ 
เจลแอลกอฮอล์พระราชทาน จ�านวน 10,000 ขวด

F	พระราชทานเจลแอลกอฮอล์ จ�านวน 20,000 ขวด 

แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ โดยโปรดให้

โรงงานผลติเภสชัภณัฑ์ในพระด�าร ิภายใต้ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ 

พัฒนาสูตรเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ได้มาตรฐาน และเพิ่มก�าลัง

การผลิตในภาวะที่ก�าลังขาดแคลน เพื่อช่วยเหลือและรองรับ

ความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งประชาชน 

เพื่อประสิทธิภาพของการป้องกันโรคระบาดนี้ร่วมกัน

F	พระราชทานยาต้านไวรัส “ฟาวิพิราเวียร์” 

(Favipiravir) จ�านวน 70,000 เม็ด แก่ นายแพทย์เกียรติภูมิ 

วงศ์รจิต ปลดักระทรวงสาธารณสขุ แพทย์หญงิวนัทนย์ี วฒันะ 

รองปลัดกรุงเทพมหานคร และพลโทชาญชัย ติกขะปัญโญ 

เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  

ณ ต�าหนักทิพย์พิมาน อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อน�าไปแจกจ่ายส�าหรับรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในพื้นท่ี

กรุงเทพฯ ต่อไป 
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ในยามคับขันเช่นนี้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังเช่นเครื่องช่วยหายใจ  

มีความส�าคญัและจ�าเป็นอย่างยิง่ต่อการดแูลรกัษาชีวติของผูป่้วย กอปรกบัจ�านวน

ท่ีไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู ้ป่วย โดยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  

ได้พระราชทานเครื่องช่วยหายใจอีกจ�านวน 4 เครื่อง แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล  

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งพระราชทาน 

ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จ�านวน 50,000 เม็ด แก่ นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์  

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อน�าไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยต่อไป

เครื่องช่วยหายใจทั้ง 4 เครื่องนี้ มีพระวินิจฉัยคัดเลือกด้วยพระองค์เอง 

เนื่องจากมีศักยภาพและประสิทธิภาพสูงในการรักษา อีกท้ังตัวเครื่องยังติดตั้ง 

บนรถเข็นสามารถเคลื่อนย้ายให้บริการแก่ผู ้ป่วยได้สะดวก สามารถใช้งานได้ 

เป็นระยะเวลานานแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายลง และยังมีสมรรถนะ

ในการใช้งานให้การดูแลผู้ป่วยที่ต้องการใช้เครื่องช่วยหายใจอย่างต่อเนื่องด้วย

นอกจากนี ้ได้ทรงรบัฟังการถวายรายงานสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย จาก 

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดย 

มีพระด�ารัสพระราชทานก�าลังใจแก่ ศบค. แพทย์ พยาบาล 

และบคุลากรทางการแพทย์ทุกภาคส่วน ท่ีเป็นก�าลงัหลกัทุม่เท

ในการท�างานเพือ่ดแูลรกัษาผูป่้วยโรคโควดิ-19 อย่างเตม็ก�าลงั

ความสามารถ และพระราชทานก�าลังใจแก่ประชาชน และ 

ผู้ติดเชื้อให้หายเป็นปกติโดยเร็ว

ในเวลาต่อมา เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดโรค 

โควิด-19 ไปยังเรือนจ�าและทัณฑสถาน รวม 19 แห่ง  

จึงทรงพระกรุณาโปรดให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 

รองประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และ 

รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคาร

สถานที่  เป ็นผู ้ แทนพระองค ์มอบยาฟาวิพิราเวียร ์ 

(Favipiravir) พระราชทาน จ�านวน 30,000 เม็ด แก่  

นายอายุตม์ สินธพพันธุ ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เมื่อวันท่ี  

23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ์ เพื่อน�าไปรักษา 

ผู ้ต ้องขังที่ติดเชื้อในเขตกรุงเทพฯ ด ้วยพระประสงค์เพื่อช ่วยเหลือผู ้ป ่วย 

ท่ีด้อยโอกาสให้เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียมตามหลัก

มนุษยธรรม อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐ และบรรเทาความเดือดร้อน 

ที่เกิดขึ้นกับประชาชน  
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โรงพยาบาลสนาม

ด้วยพระประสงค์ท่ีจะแบ่งเบาภาระของหน่วยงาน

ภาครัฐในการจัดหาพ้ืนท่ีส�าหรับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ท่ีมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น จึงมีพระด�าริให้ 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมกับกองทัพอากาศ (ดอนเมือง)  

จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู ้ป่วยโรคโควิด-19 

จ�านวน 150 เตยีง ณ สนามกฬีาจนัทรเุบกษา กองทพัอากาศ 

ดอนเมือง กรุงเทพฯ พร้อมให้การสนับสนุนอุปกรณ์และ 

เคร่ืองมือทางการแพทย์ เพ่ือประสิทธิภาพในการรักษาที่ดี

ที่สุดด้วย ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

ถุงยังชีพพระราชทาน

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังส่ง

ผลกระทบไปถึงระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  

มีประชาชนเป็นจ�านวนมากต้องประสบปัญหาการประกอบ

อาชพีหรอืถกูยกเลกิจ้างงาน ท�าให้ขาดรายได้ในการเล้ียงชพี

ส�าหรับตนเองและครอบครัว เพื่อเป็นการบรรเทาความ

เดือดร้อนและช่วยเหลือในเบื้องต้น นอกจากองค์ประธาน

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จะโปรดให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์น�า 

ถุงยังชีพพระราชทานมอบให้กับชุมชนใกล้เคียงโดยรอบในเขตหลักส่ีแล้ว ยังทรงห่วงใยไปถึงประชาชนในพ้ืนท่ีต่างจังหวัด 

ที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนในวงกว้างด้วยเช่นกัน โปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์น�าสิ่งของพระราชทานต่างๆ  

ซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคและยาสามัญประจ�าบ้านท่ีจ�าเป็นกว่า 1,600 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรและพระภิกษุ 

ในพืน้ทีโ่ครงการทบัทมิสยามของสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ ซึง่อยูใ่นจังหวดัตราด สระแก้ว สรุนิทร์ ศรสีะเกษ และนครศรธีรรมราช 

รวมถึงมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย และข้าวอินทรีย์แปลงนาสาธิต ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน 

ระดับประถมและมัธยมศึกษาในพื้นที่ดังกล่าวรวมกว่า 30 แห่ง ด้วยพระประสงค์ที่จะให้ประชาชนก้าวผ่านวิกฤติการณ์ครั้งนี้

ไปด้วยกัน
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องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ยังมีพระเมตตา และพระราชทาน

ความห่วงใยไปถึงสุขภาพของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย ์

ทั้งหลาย ซึ่งเป็นแนวหน้าในการต่อสู้ และเป็นก�าลังส�าคัญหลักในการดูแลรักษา

ผู้ป่วยโรคโควิด-19 จึงทรงประกอบอาหารพระราชทานแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

จังหวัดท่ีทรงงานและที่ประทับ ได้แก่ โรงพยาบาลปากช่องนานา โรงพยาบาล 

มหาราชนครราชสีมา และโรงพยาบาลสนาม ที่อาคารชาติชายฮอล์ สนามกีฬา

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัด

นครราชสีมา เม่ือวันที่ 19 เมษายน 

พ.ศ. 2564 เพือ่ให้ได้รบัประทานอาหาร

ที่ปรุงสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย และมี 

สารอาหารครบถ้วนตามหลกัโภชนาการ ตลอดจนมพีระด�ารสัชืน่ชมการปฏิบัตงิาน

และพระราชทานก�าลงัใจให้แก่ทุกคนทีเ่สยีสละร่วมกนัช่วยเหลอืผูป่้วยในช่วงวกิฤติ 

ความตอนหนึ่งว่า “...ขอสรรเสริญแพทย์ พยาบาล ข้าราชการของทุกจังหวัด  

ที่มาช่วยคนป่วย ซึ่งบางคนก็ติดไปเลย นับว่าเป็นผู้ที่เสียสละมาก ก็หวังว่าทุกคนใกล้จะผ่านแล้ว เราต้องผ่านให้ได้ อยากให้

ทุกคนมีก�าลังใจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วง และพระราชทาน 

รถเคลื่อนท่ีส�าหรับรักษาไปหลายคัน...ทุกคนต้องช่วยเหลือกันเองด้วย ช่วยเหลือ 

ผู้ป่วยด้วย ขอให้ฟันฝ่าเรื่องนี้ไปให้ได้ และเราก็เต็มใจช่วยเสมอ เพราะในหลวง 

รัชกาลที่ 9 สอนให้เรารักประชาชน...”

นอกจากนี้ ยังทรงห่วงใยและตระหนักถึงความเดือดร้อนในการด�ารงชีวิต

ของประชาชน จึงโปรดให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักด์ิ ลิ่มสกุล รองประธาน

กรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  

ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ เป็นผู้เชิญข้าวสารพระราชทานจากโครงการ 

ซแรย์ อทิตยา จังหวัดสุรินทร์ (โครงการในพระด�าริ 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทติยาทรกติคุิณ) 

จ�านวน 2,000 กิโลกรัม มอบให้ นางวัลยา วัฒนรัตน์ 

รองปลดักรงุเทพมหานคร เม่ือวนัที ่8 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

เพื่อน�าไปมอบให้แก่ผู ้ที่อยู ่ระหว่างการกักตัว

สังเกตอาการจากโรคโควิด-19 ต่อไป 

การดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศ แม้เป็นการทรงงานที่หนัก แต่ด้วยน�้าพระทัยและ 

พระเมตตาอันไม่สิ้นสุด ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงอุทิศและทุ่มเทพระองค์อย่างมิทรงย่อท้อ  

ด้วยพระกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่จะทรงช่วยให้ระบบสาธารณสุขของประเทศชาติมีความแข็งแกร่ง 

อย่างแท้จริงตลอดไป

“ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน”
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ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขตัตยิราชนาร ีเสดจ็ไปในงานพธิบีวงสรวงและร�าสดดีุท้าวสุรนารี 

(คุณย่าโม) ประจ�าปี 2564 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 

อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา เม่ือวนัท่ี 23 มนีาคม 

พ.ศ. 2564 โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด

นครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอธิบดีผู้พิพากษา

ภาค 3 แม่ทัพภาคท่ี 2 ผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค 3 นายก 

เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และประชาชนจ�านวนมาก 

เฝ้ารับเสด็จ

พิธีบวงสรวงและร�าสดุดีท้าวสุรนารี ประจ�าปี 2564

ในการนี ้ทรงวางพานบายศรถีวายสกัการะอนสุาวรย์ี

ท้าวสุรนารี ณ บริเวณหน้าประตูชุมพล และพระราชทาน 

ผ้าสไบแก่ผู้ว่าราชการจงัหวดันครราชสมีา เพือ่อัญเชญิขึน้ห่ม

อนสุาวรย์ีท้าวสรุนาร ีพร้อมพระราชทานผ้าสไบแก่นายอ�าเภอ

ทั้ง 32 อ�าเภอในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อน�าไปเปลี่ยนให้

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีประจ�าอ�าเภอต่างๆ 

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีที่ประตูชุมพลแห่งนี้ ชาวจังหวัด

นครราชสีมาได้พร้อมใจกันสร้างขึ้นจนแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2477 

และน�าอัฐิของท้าวสุรนารีมาบรรจุไว้ที่ฐานรองรับ เพื่อเป็น 

การสักการะในคุณงามความดีของวีรสตรีไทย และเพ่ือร�าลึก

ถึงวีรกรรมความกล้าหาญและความเสียสละของท่าน รวมถึง

เหล่าบรรพบุรุษของชาวนครราชสีมา ซึ่งช่วยให้ประเทศชาติ

ได้อยู่รอดปลอดภัย อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเปรียบดั่งศูนย์รวม

จติใจชาวนครราชสีมา ทางจงัหวดัจงึจดังานสมโภชเป็นประจ�า

ทุกปีจวบจนถึงปัจจุบัน
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จากนั้น ได ้ทอดพระเนตร 

การแสดงร�าบวงสรวงท้าวสุรนารี โดย

สตรีชาวจังหวัดนครราชสีมาจากหลาย

ภาคส่วนท่ีพร ้อมเพรียงกันแต่งกาย 

ชดุไทยบรมพมิานสนี�า้เงินและคาดสไบ 

สีทอง โดยใช้กระบวนท่าร�าในรูปแบบ

นาฏศิลป์ไทยมาตรฐาน พร้อมทั้งน�า

ท�านองเพลงและเนื้อร้องไปผสมกับ

ดนตรีมโหรีโคราช อันเป็นเอกลักษณ์

ท้องถิ่นและศิลปะพื้นบ้าน

จังหวัดนครราชสีมานี้ นับได้ว่าเป็นพื้นที่ทรงงาน 

อีกแห่งหนึ่งขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยทรงมี 

ที่ประทับ ณ ต�าหนักทิพย์พิมาน ต�าบลโป่งตาลอง อ�าเภอ

ปากช่อง และในพื้นที่เดียวกันนี้ ยังเป็นที่ตั้งของ “หอศิลป์

พมิานทิพย์” ซ่ึงเป็นสถานทีร่วบรวมผลงานจากพระอจัฉรยิภาพ

ทางศิลปะของพระองค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่อนุชน 

ในคุณค่าของศิลปะ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

และในบรเิวณใกล้เคยีงกนั ได้ทรงก่อต้ัง “โรงพยาบาลสตัว์

ทิพย์พิมาน” ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่ดีที่สุดในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ เพื่อให้บริการรักษาและช่วยเหลือสัตว์ป่วยต่างๆ 

นอกจากนั้น ยังมีรับสั่งให้ทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและ 

เจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมานไปปฏิบัติงาน 

ดูแลสัตว์ป่วยไร้ที่พึ่งที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์  

บนถนนมิตรภาพ ในอ�าเภอปากช่องอีกด้วย ซึ่งการโปรดเกล้าฯ 

ให้มีโรงพยาบาลสัตว์ในพระอุปถัมภ์เช่นนี้ เป็นพระกรุณา 

อย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องจากได้สร้างประโยชน์แก่ประชาชน 

ชาวจังหวัดนครราชสีมา อีกทั้งสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ท่ีพ่ึง 

ทั้งหลาย
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องค์ประธานสถาบันวิจัยจฬุาภรณ์ทรงรเิริม่ ส่งเสรมิ 

และพัฒนาโครงการต่างๆ ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และ 

ทรงติดตามการด�าเนินงานทั้งหลายโดยสม�่าเสมอตลอดมา 

โดยเม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ได้เสด็จไปทรงเป็น

ประธานในการประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

ครั้งที่ 1/2564 ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ อาคาร 2 อ�าเภอปากช่อง 

จงัหวัดนครราชสมีา โดยทรงด�าเนนิการประชมุและทรงรบัฟัง

การถวายรายงานผลความคืบหน้างานด้านต่างๆ ของ 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อาทิ ด้านงบประมาณรายจ่ายประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 รายงานการเงินประจ�าปี 

ที่ผ่านมา ผลการด�าเนินงานและความก้าวหน้ากิจกรรมและ

โครงการของส�านักกิจกรรมพิเศษ ตลอดจนการพิจารณางาน

ที่เกี่ยวข้องของสถาบันฯ ตามล�าดับ

ตลอดระยะเวลา 34 ปี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ ์

ได้น้อมน�าพระปณธิานและพระนโยบายขององค์ประธาน

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มาเป็นเป้าหมายสูงสุดในการ 

ด�าเนินงานผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

งานวิจัย

ด�าเนินงานวิจัยเพื่อน�าผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพื่อความเป็นเลิศ 

ทางวิชาการ มุ่งหวังลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

เพ่ิมมลูค่าผลผลติและผลติภัณฑ์ธรรมชาติ ปกป้องสิง่แวดล้อม 

รวมทัง้แก้ไขปัญหาด้านการแพทย์และสาธารณสขุ สิง่แวดล้อม 

อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดยมีแผนการด�าเนินงานท่ี

สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

การประชุมความก้าวหน้าการด�าเนินงาน

ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
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การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี ซึ่งมุ ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ 

ตอบโจทย์ การสร้างองค์ความรู ้พื้นฐานของประเทศและขีดความสามารถ 

ทางเทคโนโลยี ในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านอาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 

และเทคโนโลยีการแพทย์

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มุ่งด�าเนินงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ผ่านโครงการวิจัย

เชิงบูรณาการรอบด้าน ได้แก่ ด้านสารธรรมชาติ และสารสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ทาง

ชีวภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ด้านโรคติดต่อ 

ด้านสารชีววัตถุ ด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อพัฒนาเป็นยาและผลิตภัณฑ์ 

เสริมสุขภาพ และด้านโรคมะเร็ง ตลอดจนโครงการวิจัยเพื่อการสร้างองค์ความรู ้

พื้นฐาน ด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ เพื่อน�าไปสู่การประยุกต์ใช้ 

นอกจากนี้ ยังด�าเนินการโครงการขนาดใหญ่ที่มีส่วนสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย งานวิจัยต่อยอด 

เฉพาะทาง ได้แก่ โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนายาชีววัตถุและยาสังเคราะห์และกึ่งสังเคราะห์ และการศึกษาวิจัยข้าว บูรณาการ

เพื่อเพิ่มคุณค่าข้าวไทย รวมถึงโครงการวิจัยขนาดใหญ่ ได้แก่ การจัดท�าโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย 

และพัฒนายา การจัดตั้งคลังชีววัตถุ และการวิจัยเรื่องมะเร็งตับและท่อน�้าดี และมะเร็งชนิดอื่นๆ ด้วย

งานวิชาการ

มุ่งผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง พัฒนาและเพิ่ม

ศักยภาพทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับการถ่ายทอด

เทคโนโลยีที่มีอยู่และจะทวีคูณมากขึ้นในอนาคต ซึ่งมีความสอดคล้องอย่างยิ่งกับ

นโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างสมรรถนะและปริมาณของทรัพยากรบุคคล 

อันเป็นปัจจัยส�าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยด�าเนินงาน 

ผ ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ  

อาทิ การสัมมนาและบรรยายพิเศษ  

ด้านเคม ีวทิยาศาสตร์ชวีภาพ พษิวทิยา

สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีชีวภาพ  

เพือ่พฒันาบคุลากรด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉพาะทาง การจดัการศกึษา

และฝึกอบรมด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการและความปลอดภัย 

ในการใช้สารเคมี ภายใต้การด�าเนินงานของ “ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมและ 

พิษวิทยานานาชาติ” (International Centre for Environmental Health and 

Toxicology-ICEHT) ซึ่งเป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก ด้านการ

พัฒนาศักยภาพของประเทศด้านบุคลากร และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อนามัย

สิง่แวดล้อมและพษิวทิยา และศนูย์กลางการฝึกอบรมด้านความปลอดภยัของสารเคมี

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และขีดความสามารถด้าน

สารเคมีแก่บุคลากรของประเทศไทย และประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
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นอกจากน้ี สถาบนัฯ ยังได้จดัการประชมุระดับนานาชาตขิึน้

อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้นักวิทยาศาสตร์ไทยมีโอกาสแลกเปลี่ยน

ความรูแ้ละวทิยาการความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์ทีท่นัสมยัทัดเทียม

กบัสากล อาท ิการประชมุวทิยาศาสตร์นานาชาตเิจ้าฟ้าจฬุาภรณ์ และ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเฉพาะด้าน เช่น โรคมะเร็ง เป็นต้น

งานพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน

ด�าเนินโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในชนบท

อย่างครบวงจร  ซึง่ครอบคลมุทัง้การฟ้ืนฟสูภาพแวดล้อมท่ีได้รบัผลกระทบจากพบิตัภิยั 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะและที่อยู่อาศัย  

ภายใต้โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 1-12 ในภาคใต้ โครงการทับทิมสยาม 01-08 

ในภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการชุมชนบ้านน�้าใส  

ในจังหวัดพังงา อีกทั้งยังน�าความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา

อาชีพต่างๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่แต่ละโครงการด้วย อาทิ การปลูก

และแปรรูปสมุนไพร การเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ 

โครงการเซรามิก และโครงการศิลปาชีพ เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนรายได้และ

เสรมิสร้างเศรษฐกจิให้ท้องถิน่  ประชาชน

จึงมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี

ขึ้นอย่างยั่งยืน 

ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ทางทะเล ได้ด�าเนินการ “โครงการ

อทุยานใต้ทะเล จฬุาภรณ์ 36” บรเิวณ 

หมูเ่กาะสรุนิทร์ เกาะสมิลินั เกาะบอน และเกาะตาชยั ซึง่มแีนวประการังทีส่วยงาม

ระดับโลก ให้คงอยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์เหมาะส�าหรับการท่องเที่ยว โดยจัด 

ฝึกอบรมนักด�าน�า้เพือ่การอนรุกัษ์ใต้ทะเลทุกปี เพือ่เป็นก�าลังส�าคญัในการซ่อมแซม

และวางทุ่นผูกเรือในแนวปะการัง และจัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์ปะการังทุกช่วง 

ปิดภาคเรียนฤดูร้อนด้วย เพ่ือปลูกจิตส�านึกให้เยาวชนไทยเห็นความส�าคัญของ 

สิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ตลอดจนมีความรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้ ในยามที่ประเทศประสบกับสาธารณภัยทั้งพิบัติภัยจากธรรมชาติรูปแบบต่างๆ หรือสถานการณ ์

การแพร่เช้ือโรคระบาดโควิด-19 ดังที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน ได้ด�าเนินการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็น และลงพื้นท่ี 

มอบถุงยังชีพพระราชทานโดยเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบความเดือดร้อนทั่วประเทศ 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามแนวพระนโยบาย โดยน�าความรู ้

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ในประเทศ ซ่ึงปรากฏเป็นผลงานพฒันามากมาย มคีวามก้าวหน้า เป็นทีป่ระจกัษ์และยอมรบัทัง้ในระดบัชาติ 

และนานาชาติ
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“ฟ้าทะลายโจร” เป็น 1 ใน 3 พืชสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน และไพล) 

ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ด�าเนินการปลูกภายใต้ “โครงการการน�าวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของสตรี” ของส�านักวิจัย/วิชาการ  

ทีโ่ครงการทบัทมิสยาม 05 อ�าเภอคลองหาด จงัหวัดสระแก้ว ซึง่อยูภ่ายใต้การดแูล

ของส�านักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้เป็นแหล่ง 

ปลูกสมุนไพรอินทรีย์เพื่อจ�าหน่ายให้แก่โรงพยาบาลวังน�้าเย็นและโรงพยาบาล

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สมุนไพรขม้ินชันและไพลมีการน�ามาใช้อย่างแพร่หลาย  

ทัง้เป็นเครือ่งเทศและใช้ในการนวดแผนโบราณ จึงไม่มปัีญหาการจดัจ�าหน่ายสมนุไพร

ชนิดนี้ แต่ ในระยะแรกๆ ของโครงการฯ ความสนใจในการใช้สมุนไพรยังมีไม่มาก  

ฟ้าทะลายโจรจึงมีการน�ามาใช้น้อยและราคาที่ขายได้ไม่สามารถสู้ราคาวัตถุดิบ 

ฟ้าทะลายโจรที่มีจ�าหน่ายในตลาดสมุนไพรได้ แม้ว่าฟ้าทะลายโจรในโครงการฯ 

จะมีคุณภาพดีกว่ามาก 

ดังนั้น ห้องปฏิบัติการวิจัยเภสัชวิทยา สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จึงน�าผลผลิตทั้งหมดไปท�าการศึกษาวิจัยอย่าง 

ลึกซึ้งและรอบด้าน ตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยว การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา รวมถึงการพัฒนา 

เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมีรายได้จากการปลูกฟ้าทะลายโจรต่อไป ซ่ึงฟ้าทะลายโจรเป็น

สมุนไพรที่จัดอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ยาสมุนไพร) ครั้งแรกตั้งแต่เมื่อ พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา โดยมีข้อบ่งใช้เพื่อบรรเทา

อาการเจ็บคอและโรคหวัด รวมทั้งบรรเทาอาการท้องเสียที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ 

บทบาทของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟ้าทะลายโจร

ห้องปฏิบัติการวิจัยเภสัชวิทยา

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

w w w . c r i . o r . t h
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ผลงานวิจัย “สมุนไพรฟ้าทะลายโจร”

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ได้ด�าเนินการศึกษาวิจัยสมุนไพร

ฟ้าทะลายโจรอย่างต่อเนื่อง 

ตัง้แต่ พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจบุนั 

มีผลงานตีพิมพ ์ในระดับ

นานาชาติ 12 ชิ้นงาน ผลงาน

จดอนุ สิทธิ บัตร 3 ชิ้นงาน  

ได้องค์ความรู้ใหม่ ซึ่งน�าไปสู่

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

เช่น สบู่เหลวล้างมือฆ่าเชื้อจุลชีพ และแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้มีการผลิตเพื่อใช้ภายในสถาบันฯ ตั้งแต่ 

เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน และองค์ความรู้ในด้านการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การพัฒนาวิธีการสกัดเพื่อให้ได้

สารออกฤทธิ์สูง การแยกสารส�าคัญและท�าให้บริสุทธิ์เพ่ือใช้เป็นสารมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 

การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารส�าคัญและสารสกัด รวมท้ังการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดเพ่ือใช้ในการรักษาโรค 

เป็นต้น

w w w . c r i . o r . t h

20



ความร่วมมือกับภาครัฐ

คณะนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้พัฒนาวิธีวิเคราะห์สารส�าคัญ 

4 ชนิด ได้แก่ andrographolide (AP1), 14-deoxy-11,12-didehydroandrographolide 

(AP3), neoandrographolide (AP4) และ 14-deoxyandrographolide (AP6)  

ในฟ้าทะลายโจร และท�าการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาอย่าง 

รอบด้าน ดังนั้น จึงได้รับเชิญจากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นผู ้เช่ียวชาญหลักในการก�าหนดมาตรฐาน 

ของสารสกัดฟ้าทะลายโจรผงแห้ง มาตรฐานเลขท่ี มอก. 2928-2562  

ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 อันเป็น 

การยกระดับมาตรฐานสมุนไพรไทยเพื่อใช้ภายในประเทศและการส่งออก

สถาบันฯ จึงได้ท�าการ

พฒันาสารสกดัฟ้าทะลายโจร

ที่มีคุณภาพ มีปริมาณสารส�าคัญที่แน่นอน เพื่อน�าไปใช้ในการศึกษา 

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาต่างๆ โดยเฉพาะได้มีความสนใจ 

ในเรือ่งมะเรง็ท่อน�า้ดใีนคนไทย ซึง่ผลงานวจิยัเบือ้งต้นในหลอดทดลอง 

พบว่า สารสกัดฟ้าทะลายโจร และสารส�าคัญสามารถยับยั้งการ 

เจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งชนิดนี้ได้ โดยยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์  

และท�าให้เซลล์มะเร็งตายแบบ apoptosis จากนั้น จึงมีความสนใจที่จะ

ท�าการศึกษาวิจัยต่อเนื่องในทางคลินิกในผู้ป่วยมะเร็ง 

ฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรที่มีการใช้ในคนเพื่อรักษาไข้หวัดอยู่แล้ว  

แต่ข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับปริมาณยาท่ีเข้าสู่ร่างกายยังมีไม่มาก ท�าให้การก�าหนดปริมาณยาที่จะให้ในผู้ป่วยท�าได้ยาก  

สถาบันฯ จึงได้น�าฟ้าทะลายโจรชนดิแคปซลูผงหยาบไปท�าการศกึษาเภสชัจลนศาสตร์ เพือ่น�าข้อมลูไปใช้ในการก�าหนดขนาด 

และระยะเวลาที่ใช้ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้าดีได้ ผลการวิจัยพบว่า ในอาสาสมัครสุขภาพดี ในขนาดที่ใช้มีความปลอดภัย  

โดยข้อมูลที่ได้นี้จัดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ท�าให้ทราบปริมาณยาท่ีแน่นอนในร่างกาย หลังจากรับประทานฟ้าทะลายโจรชนิด 

ผงหยาบเข้าไป 

ต ่อมา ข้อมูลนี้ได ้ถูกน�าไปใช้ในการก�าหนด 

ขนาดยาในการศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสโคโรนา 2019 ของ 

ฟ้าทะลายโจรในผูป่้วยตดิเชือ้ ซึง่เป็นการด�าเนินงานร่วมกนั

ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ องค์การ

เภสัชกรรม และโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยสถาบันฯ 

ได้ท�าการวิเคราะห์ปริมาณสารส�าคัญ 4 ชนิด ในแคปซูล 

สารสกัดฟ้าทะลายโจร ซึง่ผลติโดยบรษิทั ผลติภณัฑ์สมนุไพรไทย 

จ�ากดั (บรษิทัร่วมทนุขององค์การเภสชักรรม) และอยูร่ะหว่าง

การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์เพิ่มเติมในอาสาสมัครสุขภาพดี  

ที่มีการเปรียบเทียบการใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจร ชนิด 

สารสกัดน�้า (พัฒนาโดยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์) และสารสกัด

แอลกอฮอล์ในขนาดยาที่สูงขึ้น โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยบางส่วนจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อน�าไป

ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และเพื่อท�าการศึกษาในผู้ป่วยโรคตับอักเสบและโรคมะเร็งท่อน�้าดีต่อไป
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ความร่วมมือกับภาคเอกชน

สถาบันฯ ได ้ท� าการตรวจ

วเิคราะห์ปรมิาณสารส�าคญัในผลติภัณฑ์

ฟ้าทะลายโจรท่ีมีจ�าหน่ายในท้องตลาด 

ผลที่ได ้พบว่า สารส�าคัญที่ออกฤทธิ์ 

มีความแปรปรวนมาก ซึ่งมีปัจจัยมาจาก

อายุการเก็บเกี่ยว คุณภาพดิน น�้า 

อุณหภูมิ และการให้ปุ ๋ย ในช่วงการ

ระบาดของโรคโควิด-19 สถาบันฯ ได้ให้

ความร่วมมอืกบัส�านกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  

ในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ

สารส�าคัญในผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรให้กับภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนน�าไปใช้  

โดยมีการวางแผนงานที่จะเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป ซึ่งขณะนี้สถาบันฯ อยู่ระหว่าง 

เตรยีมด�าเนนิการเปรียบเทียบผลการวดัระหว่างห้องปฏบิตักิาร (Interlaboratory Comparison) กบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

เพื่อขอการรับรองห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ส�าหรับการตรวจวิเคราะห์สารส�าคัญในฟ้าทะลายโจร เพื่อให้ 

การบริการแก่ภาคอุตสาหกรรมต่อไป และยังมีความร่วมมือกับภาคเอกชนด้านต่างๆ ดังนี้

บริษัท ปานะโอสถ จ�ากัด (Panaosod Co.,Ltd.) เป็นบริษัท

ที่พัฒนาจากโรงงานผลิตยาสมุนไพรแผนโบราณ สถาบันฯ ได้มีการท�า

ข้อตกลงความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบ  

การเตรียมสารสกัดแบบผงแห้ง และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ์

ฟ้าทะลายโจรให้กบับรษิทั ปานะโอสถ จ�ากดั และได้ส่งผูเ้ชีย่วชาญเข้าไป

ให้ค�าแนะน�าด้านเทคนิคในการท�าสารสกัดฟ้าทะลายโจรแบบผงแห้ง 

เพื่อขึ้นทะเบียนสารสกัดมาตรฐานฟ้าทะลายโจรกับกองผลิตภัณฑ์

สมุนไพร ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีมูลนิธิจุฬาภรณ์

เป็นผู้ถือทะเบียน และในส่วนโรงงาน ได้ช่วยให้ค�าแนะน�าในการด�าเนินการปรับปรุงเพิ่มส่วนของโรงงานในการผลิตสารสกัด

สมุนไพรตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) ซึ่งบริษัท ปานะโอสถ จ�ากัด ได้ผ่านการตรวจประเมิน GMP 

โรงงานผลิตสารสกัดมาตรฐานสมุนไพรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จ�ากัด 

 (OREX TRADING Company Limited) 

สถาบนัฯ ได้มกีารท�าข้อตกลงให้ บรษิทั โอเรก็ซ์ เทรดดิง้ จ�ากดั เป็นผูแ้ทน

จ�าหน่ายผลติภณัฑ์ของสถาบนัฯ ทีพั่ฒนาขึน้โดยใช้สารสกดัมาตรฐานฟ้าทะลายโจร

เป็น Active Pharmaceutical Ingredient (API) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือแพทย ์

และเวชส�าอาง เช่น สบู่เหลวล้างมือผสมฟ้าทะลายโจร และแอลกอฮอล์เจล 

ผสมฟ้าทะลายโจร ซึ่งมีคุณสมบัติลดอาการระคายเคืองผิวหนัง ยับยั้งเช้ือ

แบคทีเรียและไวรัส เป็นต้น 
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งานวิจัยที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ

•	 การผลิตสารสกัดฟ้าทะลายโจรในระดับอุตสาหกรรม โดยบริษัท ปานะโอสถ จ�ากัด และมีการเตรียมข้อมูล 

ทางวิชาการต่างๆ เพื่อขึ้นทะเบียนสารสกัดน�้าฟ้าทะลายโจรกับกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

กระทรวงสาธารณสุข เป็นรายแรกของประเทศไทย 

•	 เนื่องจากสารสกัดฟ้าทะลายโจรมีการก�าหนดมาตรฐานโดยกระทรวงอุตสาหกรรม (เลขท่ี มอก. 2928-2562)  

เพื่อจ�าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ สารมาตรฐานอ้างอิง (Reference Standard) ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศซึ่งม ี

ราคาแพง ดังนั้น สถาบันฯ จึงมีแผนที่จะด�าเนินการผลิตขึ้นใช้เอง และจ�าหน่ายให้แก่หน่วยงานในประเทศ

•	 การขอการรับรองห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในการตรวจวิเคราะห์สารส�าคัญในฟ้าทะลายโจร 

เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีห้องปฏิบัติการในประเทศที่ได้รับการรับรองในการตรวจวิเคราะห์สารส�าคัญในฟ้าทะลายโจร  

และไม่มีหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศด�าเนินการทดสอบความช�านาญ (Proficiency Testing) ของห้องปฏิบัติการ

ในการวิเคราะห์ฟ้าทะลายโจร สถาบันฯ จึงได้ประสานกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการด�าเนินการเปรียบเทียบ 

ผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ (Interlaboratory Comparison) ภายในปี 2564 นี้

•	 การพัฒนาต�ารับยา (ยาพัฒนาจากสมุนไพร) ที่มีสารสกัดฟ้าทะลายโจรของสถาบันฯ เป็นสารออกฤทธิ์หลัก  

(Active Pharmaceutical Ingredient – API) เพื่อใช้ในการรักษาโรคท่ีทางสถาบันฯ มีข้อมูลการศึกษาทางเภสัชวิทยา 

และพิษวิทยาเพียงพอว่าฟ้าทะลายโจรสามารถรักษาโรคให้หายได้อย่างปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดฟ้าทะลายโจร
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เนือ่งด้วยสถานการณ์ปัจจุบันท่ีประเทศท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทย ได้เผชิญ

กับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มาตั้งแต่ปลาย พ.ศ. 2562 

กลุ่มนักวิจัยจากต่างประเทศจึงได้พัฒนาวิธีการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส 

SARS-CoV-2 ในน�้าเสียจากบ้านเรือนชุมชน ซ่ึงประกอบด้วยน�้าเสียจากการขับถ่าย 

การซักล้างท�าความสะอาดและอ่ืนๆ พบว่า สามารถตรวจพบสารพันธุกรรมของ

เช้ือไวรัสในน�้าเสีย และสามารถใช้เป็นดัชนีบ่งชี้การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ของกลุ่มประชากรทั้งที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการอย่างได้ผลดี โดยข้อมูล

สามารถน�ามาประกอบกับข้อมูลการตรวจทางการแพทย์ เพื่อใช้สนับสนุน 

การก�าหนดมาตรการทางสาธารณสุข เช่น การเฝ้าระวังโรค การตรวจคัดกรองหา 

ผู้ที่ติดเชื้อเชิงรุก การควบคุมการแพร่กระจายภายในชุมชน เป็นต้น

ปัจจุบัน การตรวจน�้าเสียเพ่ือเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19  

ได้ถูกน�ามาใช้ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก และเมื่อเร็วๆ นี้ ทางสหภาพยุโรปได้

ออกประกาศให้ประเทศสมาชกิทกุประเทศด�าเนินการตรวจสารพนัธกุรรมของ

ไวรัส SARS-CoV-2 ในน�้าเสียจากชุมชนภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 

ในประเทศไทยกลุ่มวิจัยที่ประกอบด้วย ดร.ขวัญรวี สิริกาญจน นักวิจัย

เช่ียวชาญประจ�าห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  

ร่วมกับ ดร.จตุวัฒน์ แสงสานนท์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดร.สุรพงษ์ รัตนกุล อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ด�าเนินการร่วมกับกรมอนามัย เพื่อสร้างความร่วมมือ

พัฒนาแนวทางเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา 2019 ในน�้าเสียชุมชน โดยเริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ในเบือ้งต้น คณะผูวิ้จยัได้ด�าเนนิการวิเคราะห์ตวัอย่างน�า้เสยีจากอาคาร

ที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าวและตลาดในพื้นท่ีท่ีมีการระบาด ซ่ึงเก็บโดย 

ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย และท�าการวิเคราะห์สารพันธุกรรมด้วย

วิธีพีซีอาร์เชิงปริมาณ ณ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก  

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยความอนุเคราะห์จาก

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์ฯ ผลการศึกษาจะเป็น

ประโยชน์ต่อการระบุสถานการณ์การติดเชื้อโรคโควิด-19 ในกลุ่มประชากร 

ทัง้ทีแ่สดงอาการและทีไ่ม่แสดงอาการ และจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแนวทาง

การเฝ้าระวังการระบาดด้วยน�้าเสียชุมชนในระดับประเทศ

นอกจากนี ้คณะผูวิ้จัยได้ประสานความร่วมมอืกบัส�านกัการระบายน�า้ 

กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจวัดสารพันธุกรรมของไวรัส SARS-CoV-2  

ในน�า้เสยีชมุชนท่ีรวบรวมเข้าสูโ่รงบ�าบดัน�า้เสยีของกรงุเทพฯ  ซึง่ผลการศกึษา 

จะน�ามาวิเคราะห์และประกอบการวางแผนเฝ้าระวังการระบาดของ 

โรคโควิด-19 ในกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพฯ ต่อไป

นักวิจัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

ร่วมมือตรวจการปนเปื้อนโรคโควิด-19 

ในน�้าเสียจากชุมชนที่มีการระบาดของโรค
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มูลนิธิจุฬาภรณ์
ช่วยเหลือ...เพื่อปวงประชา

ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณ

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ทรงตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพ

ของเหล่าราษฎร อันเกิดจากการขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์

และสาธารณสุข รวมถึงปัญหาการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ 

การแพทย์ท่ียงัขาดการสนบัสนนุทีด่ ีจงึทรงก่อตัง้ “กองทนุจฬุาภรณ์” 

ในขัน้ต้น เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนนุการศกึษา การวจิยั การด�าเนนิงาน

ทางการแพทย์และการสาธารณสุข และต่อมาได้พระราชทานเงินทุนจุฬาภรณ์ จ�านวน 1 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจัดตั้ง 

“มูลนิธิจุฬาภรณ์” เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 เพื่อด�าเนินงานสนองพระปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะน�าความก้าวหน้าและ

พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร 

พระเมตตาเพื่อบรรเทาทุกข์สาธารณภัย 

นอกจากงานสนับสนุน “วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต” แล้ว  

มูลนิธจิฬุาภรณ์ยงัด�าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์อืน่หลากหลายรปูแบบ

ตามแนวพระด�าริองค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อสงเคราะห์ประชาชน 

ทั่วประเทศที่ประสบกับความเดือดร้อน หรือปัญหาการขาดแคลน ดังเช่น 

ในเวลาที่ต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์ต่างๆ อันไม่คาดคิด 

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิจุฬาภรณ์ ส�าหรับผู้ได้รับผลกระทบ

กระทันหันจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ คือ การบรรเทาทุกข์อย่างเร่งด่วน ด้วยการ 

น�าสิ่งของพระราชทานซึ่งเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็นไปมอบให้ในพื้นที ่

ที่ราษฎรก�าลังประสบกับภัยหนาว ภัยแล้ง อุทกภัย หรือวาตภัย และเมื่อ  

พ.ศ. 2563 ในช่วงเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา ภัยพิบัติยังรวมถึงการระบาดของไวรัส

โคโรนา (โควิด-19) ซึ่งคุกคามสุขภาพและชีวิตของชาวไทยและประชากรทั่วโลก 

องค์ประธานมลูนธิจิฬุาภรณ์จงึโปรดให้ส�านกักจิกรรมพเิศษ สถาบนัวจิยัจุฬาภรณ์ 

ลงพื้นที่โครงการทับทิมสยาม 01 จังหวัดตราด โครงการทับทิมสยาม 03 และ 05 

จังหวัดสระแก้ว โครงการทับทิมสยาม 04 จังหวัดสุรินทร์ และโครงการทับทิม

สยาม 06-07 จังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 1-4 ในจังหวัด

นครศรีธรรมราช เพ่ือมอบความช่วยเหลือท่ีองค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์

พระราชทานแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดนี้ 

ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาด ยังมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในประเทศ

เป็นระยะๆ จนถึงปลาย พ.ศ. 2563 คือ อุทกภัยใน 9 จังหวัด (จันทบุรี สุโขทัย 

เพชรบูรณ์ นครราชสีมา ปราจีนบุรี สระแก้ว พัทลุง ตรัง และนครศรีธรรมราช) 

น�า้ป่าท่ีไหลหลากมาท่วมขงัสร้างความเสยีหายให้บ้านเรอืน
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อย่างฉบัพลนั ด้วยพระเมตตา องค์ประธาน

มูลนิธิจุฬาภรณ์โปรดให้น�าการสงเคราะหไ์ปยังราษฎร 

ที่ประสบอุทกภัยทันที นอกจากนี้ ยังมีผู ้ประสบภัยหนาวที่จังหวัด

นครราชสีมาด้วย ซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือเช่นกัน สิ่งของพระราชทานต่างๆ เหล่านี้

ยังได้ครอบคลุมไปถึงพระสงฆ์ ผู้ป่วยติดเตียง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ี 

ตลอดปี 2563 จึงมีการมอบชุดสิ่งของพระราชทานเป็นจ�านวนกว่า 10,000 ชุด 

นับเป็นพระกรุณาธิคุณและก�าลังใจที่ยิ่งใหญ่แก่ปวงชนชาวไทย 

วิกฤติการณ์ธรรมชาติและโรคระบาดเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดเสมอ 

และในทุกครั้งจะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นจ�านวนมาก มูลนิธิจุฬาภรณ์ 

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมปันน�้าใจให้พี่น้องไทย ร่วมบริจาคเพื่อให้ 

มลูนิธจุิฬาภรณ์สามารถกระจายความช่วยเหลือไปยงัทกุแห่งทีม่ผีูเ้ดอืดร้อน

อย่างทันท่วงทีและทั่วถึง เพื่อเป็นพลังให้น้องพี่เหล่านั้นสามารถรับมือกับ

วิกฤติต่างๆ อย่างเข้มแข็ง และสามารถก้าวเดินต่อไปได้ในวันข้างหน้า

56%

10%

6%

15%

8%

5%

สงเคราะห์ผู้พิการ 

อุปการะเด็กกำาพร้า

จัดหาเวชภัณฑ์แก่

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 

มอบเครื่องมือแพทย์

ที่จำาเป็นแก่โรงพยาบาล

สนับสนุนมูลนิธิ

และหน่วยงานต่าง ๆ

บรรเทาความเดือดร้อน

ผู้ประสบภัยพิบัติทั่วประเทศ

ร่วมสมทบทุนกับ  “มูลนิธิจุฬาภรณ์” ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 026-2-52296-1

b  การด�าเนินงานให้ความช่วยเหลือของมูลนิธิจุฬาภรณ์ b

สร้างอนาคตให้เยาวชน

ที่ยากไร้ มอบโอกาส

ทางการศึกษา 

อุปการะค่าเล่าเรียน

ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยยากไร้ 

ในพระอนุเคราะห์ และช่วยเหลือ

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
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ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุน “มูลนิธิจุฬาภรณ์” 

สามารถสนับสนุนได้ด้วยวิธี ดังนี้

	 เงินสด น�าส่งโดยตรงที่ ฝ่ายการเงิน มูลนิธิจุฬาภรณ์ ชั้น 2 
อาคารบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พร้อมทั้งรับใบเสร็จรับเงิน

	 โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชีมูลนิธิจุฬาภรณ์ เลขที่บัญชี  
026-2-52296-1 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์  
สาขารามาธิบดี และส่งหลักฐานการบริจาคพร้อมที่อยู่ไปที่ 
โทรสาร 0-2553-8527 เพื่อรับใบเสร็จรับเงิน

	 สั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ในนามมูลนิธิจุฬาภรณ์ และส่ง 
หลกัฐานทางไปรษณย์ีไปทีม่ลูนธิจิฬุาภรณ์ เพือ่รบัใบเสรจ็รบัเงนิ

ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายการเงิน มูลนิธิจุฬาภรณ์ โทรศัพท์ 0-2553-8697-8

สานสายใย

“มูลนิธิจุฬาภรณ์”
ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย ผู้เจ็บป่วย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

สนับสนุนการศึกษา และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

มูลนิธิจุฬาภรณ์ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ
สร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตา
พระมหาบัว ญาณสัมปันโน) เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานบรรจุ 
อัฐิธาตุเครื่องอัฐบริขาร เก็บรวบรวมประวัติและหนังสือของ 
หลวงตาพระมหาบัว เป็นสถานที่เผยแพร่ธรรมะ ค�าสอน และเป็น 
ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน เพื่อเตือนใจให้ชนรุ่นหลัง 
ได้ร�าลึกถึงคุณูปการของท่านท้ังในทางโลกและทางธรรม และ 
ถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน ท�าความดีเพื่อ 
ความวฒันาถาวรของพระพทุธศาสนาและประเทศชาตสิบืต่อไป 

ผู้ที่สนใจร่วมสมทบทุนโครงการฯ 
สามารถฝาก/โอนเงิน ผ่านทางธนาคาร

ชื่อบัญชี “มูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ หลวงตามหาบัว 
ณ วัดป่าบ้านตาด” 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่พลาซ่า บัญชีสะสมทรัพย์ 
เลขที่บัญชี 229-0-98333-3

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางอรวรรณ ระพิทย์พันธ์ โทรศัพท์ 0-2553-8511

นางสาวเสาวรินทร์ สระจันทร์ โทรศัพท์ 0-2553-8697-8
โทรสาร 0-2553-8527

โครงการสร้างพพิธิภัณฑ์ธรรมเจดยี์
พระธรรมวสิุทธมิงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

ณ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

สานสายใย

จัดทำาโดย มูลนิธิจุฬาภรณ์  ที่ปรึกษา เลขาธิการมูลนิธิจุฬารณ์ และคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  

ผู้จัดทำา คณะทำางานวารสารมูลนิธิจุฬาภรณ์ และสำานักบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  

โทรศัพท์ 0-2553-8555 ต่อ 8631  โทรสาร 0-2553-8527  อีเมล info@cri.or.th

เจ้าของ มูลนิธิจุฬาภรณ์ เลขที่ 54 ถนนกำาแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0-2553-8555  เว็บไซต์ http://www.cri.or.th

สานสายใยสานสายใย


